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Algemene Ledenvergadering 
 
Wanneer:  6 april 2022, 19:30 uur 
Waar:   Clubhuis ‘De Drijf In’ 
 
Genodigd:  Alle leden van De Columbiaan zijn middels de nieuwsbrief uitgenodigd om de 

stukken op te vragen.  
 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Verslag ALV 24 maart 2021 
 

3. Verantwoording 2021 
a. Verenigingsbreed 
b. Leszwemmen 
c. Wedstrijdzwemmen 
d. Financiën 

i. Kascommissie 
e. Vaststelling – decharge bestuur 

 
4. Beleid 2022 

a. Verenigingsbreed 
b. Leszwemmen 
c. Wedstrijdzwemmen 
d. Financiën 

i. Begroting 
ii. Contributievoorstel 2022-2023 

  e. goedkeuring beleid en contributievoorstel 
 

5. Missie & Visie 
 

6. Bestuur 
a. Voordracht Franka van den Bergh 

 
7. WVTTK, rondvraag en sluiting 
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2. Verslag ALV 24 maart 2021   
 
 Tijd: van 19:35 tot 22:15 
 Locatie: digitaal, via zoom 
 

Aanwezig 
de leden (of ouders van leden): Caroline Doesburg, Johan van den Nieuwendijk, Dave van den 
Nieuwendijk, Franka van den Bergh, Rosali Corsi, Gerrit Verdoes, Hendrik Jan Vis, Miranda  
Nijenhuis, Marco Dobbe, Mariska van Tol, Rob Ruiter, Matthijs van Schagen. 
Het bestuur: Koen Bel, Ron Slootbeek, Dirk Frijlink en Peter Peters. 

 

1 Opening, agenda c.a. 

Koen opent de vergadering en staat kort stil bij de nog steeds bijzondere omstandigheden 

vanwege corona. Vandaar ook de digitale ALV. En we houden dit jaar de ALV relatief vroeg in het 

jaar, want bij de afronding van het jaar 2020 bleek dat er rondom de financiën vragen zijn die het 

bestuur expliciet aan de leden wil voorleggen en laten bekrachtigen.  

De agenda, volgens een vast stramien, wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Verslag ALV 17 juni 2020 

Verslag van de ALV van vorig jaar, 17 juni 2020 wordt bladzijde-gewijs doorgenomen. Er zijn over 

de tekst, noch naar aanleiding van de inhoud, opmerkingen. Dat geldt ook voor de lijst met 

actiepunten. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 Verantwoording over 2020 

Op de verschillende onderdelen van de verantwoording wordt toelichting gegeven, deels n.a.v. 

vragen. 

 

Algemeen deel 

Koen schetst hoe bijzonder het jaar geweest is. Corona heeft ervoor gezorgd dat we 12 weken niet 

gezwommen hebben. En het heeft alle onderdelen van de club geraakt: we hebben gewoon 

stilgelegen. Toch heeft de corona-crisis geen effect gehad op de ledenaantallen, althans niet zo dat 

het zichtbaar is in de cijfers. Maar natuurlijk heeft de crisis invloed op de binding van de leden met 

de club, en dat baart ons zorgen.  

En de crisis trekt door in 2021; alhoewel we al weer enkele weken buiten kunnen zwemmen. Het 

is dus lastig inschatten hoe lang de bijzondere situatie nog duurt.  

Gelukkig zijn alle partners waar we mee samenwerken (van gemeente en combibrug, tot alle 

zwembaden) flexibel en hebben ze veel steun en medewerking verleend.  

 

Leszwemmen  

Het leszwemmen verloopt stabiel. Onder invloed van Corona is er wat minder afgezwommen; wat 

ook zijn invloed heeft op de wachtlijst: die groeit. De licentie van het NZR is afgelopen jaar weer 

verlengd, waardoor we diploma’s kunnen blijven uitgeven.  

Het leszwemteam is relatief klein, maar flexibel en enthousiast. De omvang ervan is een blijvend 

punt van zorg. 

Leszwemmen (vervolg) 
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Zwemvaardigheid laat de laatste jaren een groei zien. Het lijkt ook een kweekvijver te zijn voor 

zwemmers die doorstromen naar het wedstrijdzwemmen of beide disciplines lekker blijven 

combineren.  

 

Wedstrijdzwemmen 

Terugkijkend op 2020 geeft Ron weer dat hij trots is op hetgeen bereikt of gedaan is in 2020, 

ondanks de crisis. Het zwemseizoen 2019-2020 was het eerste jaar dat we als één ploeg 

zwommen; een keuze die goed uitgepakt heeft. Zowel voor de beleving in de club dat we een 

eenheid vormen en sportief: we zijn als 6e geëindigd in de A-klasse.  

En ja, de crisis was lastig: veel wedstrijden gingen niet door en plannen konden in de prullenbak. 

En we konden wekenland niet zwemmen, zelfs niet trainen. En dat raakt de kern van wat we 

willen: zwemmen: Toch zijn er, onder invloed van de crisis, andere zaken ontwikkeld. Er werden 

snel alternatieve trainingen opgestart, zoals de gezamenlijke landtraining op  zaterdagochtend.  

 

Er was beperkt verloop in het aantal zwemmers, hier en daar kwam zelfs zij-instroom van andere 

club, zelfs buiten de regio. Meer veranderingen waren er bij de trainers; gelukkig werd voor de 

hoofdtrainer (inmiddels noemen we ze coördinator) van de minioren snel een goede opvolger 

gevonden. Veel van de trainers zijn in 2020 met de cursus Trainer2 begonnen, ook daaruit blijkt 

hun betrokkenheid. Aandachtspunten zijn de tijdwaarnemers: we zijn dringend op zoek naar 

nieuwe klokkers! 

 

Er is in 2020 verder gezocht naar mogelijkheden om in een 50m-bad te kunnen trainen. Dat is en 

blijft lastig en dus een uitdaging voor 2021. In elk geval streven we er vooralsnog naar in De Vosse 

in Hillegom te blijven zwemmen. 

 

Financiën 

Dirk staat eerste stil bij het ruime positieve saldo over 2020: ca € 12.000. Er zijn een paar 

duidelijke oorzaken: 

- De zwembaden hebben voor de uren die we niet gezwommen hebben, geen rekening 

gestuurd. Er waren rijkssubsidies die de zwembaden compenseerden voor hun 

inkomensverlies.  

- Ook andere kosten zijn onder invloed van corona duidelijk gedaald: vrijwilligersvergoedingen, 

minder cursussen, geen kamp, etc. 

- Terwijl de baten deels in stand bleven: een deel van de zwemmers heeft de contributie voor 

niet gezwommen uren gewoon betaald 

- Van het rijk waren meerdere bijdragen (TOGS, TVL) beschikbaar en daar hebben we gebruik 

van kunnen maken.  

 

Er is recent overleg gevoerd met de gemeente over de subsidie en het positieve saldo dat door de 

bijzondere omstandigheden is ontstaan. In het gesprek bleek de gemeente welwillend mee te 

denken; waarbij twee punten noemenswaardig zijn: 

- Een deel van onze subsidie is een compensatie voor de hoge zwembadtarieven van de KTS. We 

hebben deze compensatie in 2020 minder nodig gehad omdat we minder uren in de KTS 

gezwommen hebben. Het voorstel van de gemeente is om dit deel van de subsidie niet te  

verrekenen, maar beschikbaar te stellen voor (extra activiteiten rondom) ledenbinding; 

daarvoor moeten we dan ook concrete ideeën voor gaan bedenken.  
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- Een voorstel van de gemeente om de algemene subsidie bewust te verdelen over de 

zwemtakken. De gemeente wil liever niet betalen voor algemene kosten (clubhuis, bar), wel 

voor zwemmen (sport, beweging). 

 

Daarmee is er van veel zijden welwillend meegedacht met onze club. Dirk meldt dat dat niet geldt 

voor de KNZB, zij blijven onverkort alle kosten in rekening brengen. Ondanks dat er wedstrijden en 

evenementen niet doorgaan. 

 

Het positieve resultaat zorgt ervoor dat de vermogenspositie oploopt. Weliswaar onderverdeeld in 

verschillende potjes (het cumulatieve resultaat, de voorziening clubhuis, potje voor ledenbinding), 

maar wel duidelijk aanwezig. Dirk geeft een toelichting op de afzonderlijke posten. Hij geeft weer 

dat we bij de gemeente de vraag neergelegd hebben of we de lening van het clubhuis vervroegd 

kunnen aflossen.  

 

Op een vraag van Hendrik Jan of we niet bang zijn dat de gemeente beknibbelt op de subsidie of 

deze deels terugvraagt, geeft Dirk weer dat we dit risico bewust onderkend hebben. Mede daarom 

zijn we het gesprek met de gemeente aangegaan en gelukkig bleek dat de gemeente met de club 

wil meedenken.  

 

Kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Piet Hoogstraten en Dave van den Nieuwendijk, heeft de 

administratie bij de penningmeester bekeken en op basis van hun bevindingen adviseren ze om  

het bestuur decharge te verlenen. Dave doet kort en krachtig verslag en drukt uit dat zij akkoord 

zijn.  

Matthijs wordt gevraagd om volgend jaar, samen met Dave, in de kascontrolecommissie te zitten. 

 

Vaststelling en decharge 

In het verlengde hiervan vraagt Koen of iedereen kan instemmen met het verslag en de cijfers over 

2020. Er zijn geen reacties meer, de jaarverantwoording over 2020 is daarmee vastgesteld en het 

bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.  

 

 Voorstel tot aanpassing contributie 2020-2021 

 Dirk komt terug op het resultaat over 2020: dat hoog en mede veroorzaakt omdat een deel van de 

leden gewoon contributie doorbetaald heeft. Nu blijkt dat we eind 2020 en een tijdlang in  2021 

(voor sommigen tot aan vandaag) niet hebben kunnen zwemmen vinden we het niet opportuun 

om over de lopende periode contributie te innen. Het voorstel van het bestuur is daarom om de 

zwemmers voor de tijd die ze eind 2020 en in 2021 niet kunnen zwemmen, geen contributie op te 

leggen. De contributie-incasso van februari hebben we daarom ook bewust aangehouden. 

 We leggen dit voorstel expliciet voor omdat we hiermee een eerder contributiebesluit van de ALV 

aanpassen. Uit een rondvraag blijkt de ALV akkoord.  

 

 

 

5 Voornemens voor 2021 

Koen geeft weer dat we in het vorige agendapunt al deels stilgestaan hebben bij 2021. Corona 

houdt zich niet aan de jaargrenzen en de crisis duurt nog voort. Er zijn lichtpuntjes nu we weer 
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mogen buitenzwemmen en het leszwemmen deze week weer van start mocht. Maar de toekomst 

is behoorlijk ongewis. 

 

Samen met Dirk geeft hij de kern weer van de voornemens voor 2021: 

- Zoveel mogelijk zwemmen als dat gegeven het rijksbeleid mogelijk is. 

- Accent op ledenbinding. Omdat we terdege weten dat daar erosie zit. En omdat de gemeente 

ons hiervoor subsidie heeft laten behouden 

- Voorstel om contributie niet te verhogen (element van ledenbinding en voldoende middelen 

voorhanden) 

- Optimaal gebruik maken van (rijks)subsidies om effecten van de crisis op te vangen 

- Inzet op cursussen (onder meer EHBO), niet alleen voor kennisontwikkeling, maar ook voor de 

binding met de vrijwilligers. 

 

Gevraagd wordt aan de aanwezige leden welke ideeën of initiatieven er bij hun leven. Zowel 

algemene reacties zijn welkom, als specifieke voorstellen nu we in corona-tijd niet of aangepast 

trainen en zwemmen. De volgende punten werden ingebracht: 

- Dave stelt voor om jaarlijks een vrienden-vriendinnendag te organiseren: geef jonge 

zwemmers de kans hun vriendjes te laten zien hun leuk zwemmen is; 

- Franka vraagt aandacht voor de bekendheid (publicaties/advertenties) in de regio – dus buiten 

Voorhout-Teylingen. Dave en Franka zien mogelijkheden voor het benutten van Facebook-

groepen. Koen vult aan dat Leonie dat al doet, maar dan lokaal; 

- Hendrik Jan doet een, zoals hij weergeeft herhaald, pleidooi om gericht te werken aan 

sponsorwerving en daarop gerichte communicatie. Er volgt een korte uitwisseling van 

argumenten, waarbij onder meer blijkt dat het ‘handjes en voetjes’ geven lastig blijkt. 

Geopperd wordt een aparte commissie op te richten (of de slapende vriendenstichting te 

gebruiken) en om na te gaan of er cursussen zijn gericht op (geld)werving; 

- Rob suggereert om de wachtlijsten bij het ABC op te vangen door meer uren aan te bieden. 

Koen meldt dat er concrete voornemens zijn om zwemles uit te breiden naar de 

zaterdagmiddag; een goede tijdelijke optie in corona-tijd. Niet structuur, want we lopen tegen 

de lesgeverscapaciteit aan. 

- Rob brengt zijn zorg in dat het een hele opgave zal worden zwemmers weer in hun regime en 

ritme te krijgen. En hij ziet best wel afbreukrisico, toch vertrek van leden, en doet dus een 

appel om actief nieuwe leden te zoeken. 

 

Koen geeft weer dat het bestuur nog een actiepunt heeft: het afronden van het missie & visie 

document. Nadat de introductie bij de ALV vorig jaar is het met een aantal betrokken leden 

besproken, maar het blijft in deze corona-tijd lastig er een fundamentele discussie over te voeren. 

Want we willen een document dat langere tijd onze richting weergeeft en dat vergt overzicht en 

afstand. En tegelijk willen we het vertalen in richtinggevende voornemen (en acties die daarop 

volgen). 

 

 

 

De reacties zijn positief (Caroline, Franka), met het advies van Franka gericht mensen uit te 

nodigen voor bespreking. Maar er is ook kritische inbreng. Rob mist ambitie en de visie voor het 

wedstrijdzwemmen niet scherp genoeg. Hij mist hier een punt op de horizon.  
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Contributie-voorstel 2021-2022 

Dirk herhaalt kort het voorstel; eerder in het overleg hebben we al uitgebreider stilgestaan bij het 

contributiebeleid.  

 

Besluit 

De beleidsvoorstellen voor 2021, inclusief begroting, worden vervolgens goedgekeurd. Ook het 

contributievoorstel voor het seizoen 2021-2022 wordt vastgesteld. 

 

6   Rondvraag en sluiting 

In de rondvraag komen als nieuwe gesprekspunten aan de orde: 

- Rob vraagt of er ook klokkerscursussen on-line gegeven worden; want dan zou je kunnen 

anticiperen op het tekort aan klokkers. Ron geeft weer dat de KNZB (nog) niet van de digitale 

cursussen is. 

- Hendrik Jan komt terug op sponsoring als actiepunt, waarop Franka voorstelt daarover door te 

praten ‘onder genot van een biertje’. 

- Marco en Mariska spreken de hoop uit dat we weer echt, voluit kunnen trainen en zwemmen. 

- Miranda geeft weer dat ze wil gaan werken aan een specifieke missie en visie voor het 

wedstrijdzwemmen. 

- Rob vraagt of er in zomer doorgezwommen wordt, nu wel best lang stilgelegen hebben. Ron 

geeft weer dat we ons best gaan doen om zoveel mogelijk te zwemmen dit jaar. Natuurlijk 

kunnen trainingen niet zonder begeleiding en training, dus dat vergt wel planning en (extra) 

inzet vrijwilligers. Daarop doet Dave de suggestie om hiervoor ook ouders te benaderen; die 

kunnen best in de zomermaanden trainingen (mee)begeleiden. 

 

Aansluitend bedankt Koen iedereen voor zijn bijdrage en hoopt dat we binnenkort weer fysieke 

evenementen kunnen organiseren, waar meer (sociaal) contant mogelijk is en we elkaar weer 

lijfelijk, kunnen zien. Daarmee sluit hij de vergadering. 
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3. Verantwoording 2021 
 

a. Verenigingsbreed 
Voor de inhoudelijke, zwemtechnische aspecten verwijzen we naar de verslagen van het 

leszwemmen en het wedstrijdzwemmen hierna. Voor de financiën hebben we de jaarcijfers 2021 en 

de begroting 2021 gecombineerd, en gepresenteerd per discipline.  

 

Rest hier enkele algemene onderwerpen aan te stippen. 

 

Een korte weergave van het aantal leden: 

 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 

Tot 12 jaar 160 161 153 177 
12 tot en met 18 jaar 80 74 64 57 
19 jaar en ouder 169 179 185 189 

Totaal 409 416 402 423 
waarvan zwemmend lid 339 343 349 370 

 

Corona-crisis 

De crisis raakt iedereen en dus ook onze club. We hebben in 2021 onze zwemactiviteiten clubbreed 

op gezag van de overheid van januari tot mei (januari tot maart voor de jongste groep zwemmers) en 

vanaf half november moeten stilleggen. De duur van de zwemloze periode varieerde wat per 

discipline en leeftijd, maar iedereen heeft het gemerkt. Zwemmers zijn gecompenseerd voor niet 

gezwommen uren en hebben derhalve contributie betaald enkel voor de gezwommen maanden. 

 

Financieel gezond 
2021 sluit af met een batig saldo van € 1.250. De vereniging is daarbij nog steeds sterk afhankelijk is 
van de bijdrage van de gemeente en ook van andere verstrekte subsidies in relatie tot de corona-
crisis. 
 

Activiteiten 
In 2021 zijn naast de reguliere activiteiten als zwemlessen, -trainingen en -wedstrijden, tal van 
nevenactiviteiten georganiseerd en opgepakt die bijdragen aan het verenigingsgevoel: 

- Seizoen 2020-2021 is afgesloten met Golfclinics (met dank aan Andy Baker) voor zwemmers 
en voor vrijwilligers 

- De volwassenzwemmers hebben in de zomerperiode door kunnen zwemmen als 
compensatie voor de gemiste zwemuren 

- Seizoen 2021-2022 is gestart met een alomvattende Startdag met verschillende activiteiten 
en met de traditionele barbecue 

- In het najaar heeft de verkoop van loten voor De Grote Clubactie € 1.262 opgeleverd voor de 
club 

- In dezelfde periode liep ook de Rabobank Clubsupport, die € 400 opbracht 
- Plus Van Dijk in Voorhout kwam dit jaar weer in actie voor de plaatselijke verenigingen en 

daarmee heeft De Columbiaan € 718 opgehaald 
- In de herfstvakantie heeft het kamp in België plaatsgevonden met de combinatie van 

trainingen en veel plezier 
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- Tijdens de avondlockdown zijn trainingen voor wedstrijdzwemmers en volwassenen 
verschoven naar de ochtend en de zondagmiddag 

 

Dank aan iedereen 
Als we werken met het groot aantal vrijwilligers, zoals de Columbiaan dat doet, verandert er in de 
loop van het jaar meestal van alles. Mensen komen, mensen gaan. Dit is dan ook hét moment om 
iedereen die afgelopen jaar haar/zijn functie heeft neergelegd heel erg hartelijk te bedanken voor de 
getoonde inzet. En iedereen die een functie aangenomen heeft welkom te heten. En niet ten leste 
iedereen die een functie binnen onze vereniging bekleedt hartelijk te danken voor de voortdurende 
inzet. 
 

b. Leszwemmen 
 
Ledenaantallen 
We tonen hier ledenaantallen in het eerste kwartaal van de afgelopen 3 jaar.* We zien daarin een 
flinke stijging in het aantal ABC-zwemmers, wat alles te maken heeft met een opgebouwde wachtlijst 
door coronasluitingen. Ook Zwemvaardigheid en Volwassenzwemmen maken een groei door, waarbij 
opvalt dat ook bij Zwemvaardigheid sinds september met een wachtlijst wordt gewerkt. 
 

 ABC ZV VW-
avond 

VW-
ochtend 

VW-ABC  

1e kwart 2020 113 34 63 25 16 251 
1e kwart 2021 99 39 62 22 17 239 
1e kwart 2022 121 41 68 23 18 271 

streven 100 40 60 20 8 233 
maximum 128 48 72 24 16 266 

* Rekening moet worden gehouden met schommelingen door het jaar; aantallen pieken rond 
oktober en februari. 
 
Het ABC-zwemmen is de basis voor volgende zwemgroepen; Zwemvaardigheid en 
Wedstrijdzwemmen. Vanuit het ABC-zwemmen hebben we een relatief grote doorstroom naar 
volgende zwemgroepen, mede door de gratis aangeboden proefles en het grote plezier waarmee 
kinderen ook voor hun C-diploma doorzwemmen. 
 
Bijzonderheden 
In 2021 
- hebben we door sluitingen in relatie tot het coronavirus kunnen zwemmen van half maart tot half 
november (waarbij we in de zomer regulier gesloten zijn geweest) 
- hebben Chalyne, Lois, Michelle en Tessa het lesgeefteam versterkt 
- zijn 28 A-, 30 B-, 25 C- en 10 Zwemvaardigheidsdiploma’s verdiend door de zwemmers 
- hebben de volwassenzwemmers extra kunnen zwemmen in de vakanties ter compensatie van 
gemiste uren door de coronasluiting. Ook in ochtenduren en op zondag is volop doorgezwommen 
toen dat door de avondsluiting niet op de reguliere tijden kon 
 
 
 
Lesgevers 
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De Columbiaan heeft een erg trouwe groep met lesgevers, die gelukkig ook ieder jaar wordt 
aangevuld met nieuwe assistenten. Voor continuïteit is het belangrijk dat assistenten lesgevers 
worden en dat nieuwe assistenten komen. We voorzien op dit moment tekorten in gediplomeerde 
lesgevers in de verdere toekomst. Nieuwe lesgevers en assistenten (vanaf 13 jaar) zijn daarom altijd 
erg welkom! 
 
Dank 
Een woord van dank is op zijn plaats voor alle lesgevers, kantlopers en assistenten, en andere 
mensen die het afgelopen jaar hebben bijgesprongen. De coronacrisis heeft veel extra van de 
lesgevers gevergd en het is goed om te zien hoe flexibel en vol energie men hiermee omgaat. Het 
oppakken van landtrainingen en het wijzigen van zwemroosters is daarbij noemenswaardig: het is 
goed te zien zulke betrokken vrijwilligers in ons midden te hebben! 
 

c. Wedstrijdzwemmen 
Terugkijkend in de agenda kwam er één woord veelvuldig terug “afgelast”. Het wedstrijdseizoen 

begon pas in mei en eindigde alweer in november. Maar de wedstrijden die gezwommen konden 

worden zijn goed bezocht en er werd over het algemeen goed gezwommen. Dat is een compliment 

die de trainers in hun zak kunnen steken. Samen met de zwemmers hebben ze  de kou getrotseerd 

van zwembaden de Hoorn in Alphen aan den Rijn en zwembad de Vosse in Hillegom.  

Bij de start van seizoen 2021-2022 telde de vereniging 105 wedstrijdzwemmers. De groep jeugd- en 

seniorenzwemmers blijft stabiel door zij-instroom. De instroom van eigen zwemmers uit de 

lesgroepen blijft wat achter doordat er ook veel minder is gezwommen.  

De inschrijvingen voor wedstrijden, indeling van officials en organisatie van wedstrijden zijn ook weer  

in 2021 op formidabele wijze uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat. Mede door de vrijwillige 

hulp van andere ouders tijdens wedstrijden is de organisatie van wedstrijden goed verlopen. Hartelijk 

dank voor jullie ondersteuning. 
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4. Beleid 2022 
 
In 2022 gaan we door op de weg die we als vereniging bewandelen: gezond, veilig, met plezier en 
met ambities zwemmen voor eenieder in gemeente Teylingen en omgeving. Daar horen ook 
specifieke speerpunten en doelstellingen bij. Deze worden hier kort benoemd en toegelicht. 
 

a. Verenigingsbreed 
- We merken dat het moeilijk is om vrijwilligers te krijgen voor de vereniging. Het gaat daarbij om 

de kerntaken (trainers en lesgevers), maar ook om juryleden, bestuursleden en andere 
organisatorische functies. In 2022 zijn we voornemens om belangrijke organisatorische functies 
te formuleren én af te bakenen. We hopen daarmee duidelijk afgebakende taken te creëren, die 
daarmee overzichtelijk zijn voor de potentiële vrijwilliger. Denk hierbij over onder andere 
sponsoring, PR, interne communicatie en een duidelijke afbakening (in werkzaamheden, 
bevoegdheden en termijn) van bestuursfuncties. 

- In 2022 zetten we opnieuw in op het opleiden van trainers en lesgevers, zowel voor het 
leszwemmen als voor het wedstrijdzwemmen. Een continue aanwas van gediplomeerden is 
cruciaal voor de ondersteuning, versterking en op termijn vervanging van de huidige groep 
trouwe kernvrijwilligers. 

- EHBO-cursussen verdienen in 2022 de aandacht, omdat deze door coronamaatregelen zijn 
uitgesteld. Specifieke trainingen op het gebied van EHBO in het zwembad bieden we voor iedere 
vrijwilliger aan de badrand aan. 

- PR en werving: Het ledenaantal is met ca. 400 leden stabiel. Er is een wachtlijst met zwemmers 
voor ABC, Zwemvaardigheid en ABC-volwassenen. Aanwas (goed gevulde banen) bij 
wedstrijdzwemmen en volwassenzwemmen is cruciaal. Aandacht in de media van onze 
successen en activiteiten blijft van belang. Een continue stroom aan informatie op sociale media 
past daarbij en daar kunnen we op verbeteren in 2022. De website is aan vervanging toe en staat 
voor 2022 op de planning. Advertorials en billboards (zoals aan het clubhuis) kunnen worden 
ingezet. Cruciaal is mond-op-mond-reclame! Daar moeten we het van onze leden hebben! 

- Ledenbinding: We hebben van de gemeente subsidie mogen houden om in te zetten voor 
ledenbinding. We moeten daar, voor alle onderdelen van de club, dit jaar bewust op inzetten en 
concrete dingen doen/organiseren. 

- Clubhuis: Het clubhuis behoeft een facelift. De CV-ketel is vervangen in 2021 en een volgende 
stap is een nieuwe vloer en inventaris. We hebben geld, nu de concrete acties.  

 

b. Les- en volwassenzwemmen 
- Zwemles geven naar tevredenheid van de zwemmertjes en ouders en naar hoge standaarden is 

de belangrijkste doelstelling. Daarbij willen we met de kleine groepjes en intensieve begeleiding, 
maatwerk blijven leveren. 

- Aanwas van (assistent-) lesgevers is van belang om de lessen te continueren. Ook in 2022 zal dit 
weer een speerpunt zijn.  

- Een korte wachtlijst bij het ABC-zwemmen is een gezonde situatie voor de doorstroming bij de 
zwemlessen. 

- Voor de volwassenen het voornemen om de rest van het jaar volledig door te zwemmen. 
- Streven om meerdere ‘niet-zwem’-activiteiten te houden voor de sociale interactie 
- Bekijken hoe we, met langzaam veranderende zwemaantallen, onze zwemuren ideaal blijven 

gebruiken. 



                                 ZWEMVERENIGING DE COLUMBIAAN VOORHOUT 

  
 

- Inventariseren of er, nu we weer mogen zwemmen, behoefte is aan andere zwemvormen bij 
volwassen (buitenzwemmen, wedstrijdjes, polo, zwemvaardigheid) 

 

c. Wedstrijdzwemmen vooruitblik 

Als het bij de zwembadsluiting  in de eerste twee weken van januari blijft, worden in 2022 de 

volgende wedstrijden gezwommen. minioren-circuit; de B-Vierkamp, de zwemcompetitie, de LAC, 

junioren-jeugd-senioren-circuit, niveauwedstrijden, Oliebollenwedstrijd, bloembollenbokaal en 

natuurlijk onze eigen clubkampioenschappen.  

Omdat wedstrijdzwemmen in de eredivisie veel meer is dan een paar keer trainen in de week vraagt 

de vereniging hulp van de ouders en oudere wedstrijdzwemmers bij de organisatie van de volgende 

activiteiten:  

1. Organisatie van een vriendjes en vriendinnetjes training. Vooral gericht op plezier en techniek. 

2. Zwemactiviteiten meivakantie. 

3. Herfstkamp organisatie. 

4. Organisatie eindfeest. 

5. Officials bij wedstrijden. Er is een online cursus beschikbaar. 

6. Organisatie van zwem-clinics voor alle wedstrijdzwemmers 

 

Doelstelling voor 2022 (en 2023): 

- Promotie naar de landelijke eredivisie 

- Handhaving in de eredivisie 

- Aantrekkelijkheid vergroten om bij De Columbiaan te komen zwemmen  

- Versterken van de doorstroom van jonge wedstrijdzwemmers 

- Trainerscorps versterken 

- Kennis van trainers vergroten door interne cursussen. 

Tenslotte 

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het wedstrijdzwemmen mogelijk te 

maken. 

 

d. Financiën 
De financiële consequentie van de lockdown in de eerste twee weken van januari 2022  is verwerkt in 
de begroting. 
 

Inkomsten 
- Subsidie 

De gemeente Teylingen wil tot en met 2022 jaarlijks 1,6% bezuinigen. Zo ook op de subsidies van 
de sportverenigingen. In de subsidie voor 2022 is deze korting niet geëffectueerd. Reden: de 
bezuiniging is weggevallen tegen de inflatiecorrectie. Een deel van de subsidie bestaat uit 
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tariefcompensatie voor de zwemuren in de KTS. Hoewel er minder uren zijn gezwommen zouden 
we toch graag de subsidie behouden voor uitgaven zoals ledenbinding. We overleggen dit met 
Gemeente Teylingen. 

- Contributies 
In het seizoen 2021-2022 is de contributie niet verhoogd. De inflatie 2021 is uitgekomen op 2,7%. 
Het bestuur stelt voor om alleen de contributie voor het ABC-zwemmen 2022-2023 te verhogen 
met € 1 (= 2,6%). De contributie voor de andere zwemtakken blijft ongewijzigd. U kunt dat ook 
zien als een vorm van ledenbinding.  

- Acties 
Voorstellen voor acties in 2022: Bollenverkoop actie, grote clubactie, fondsen, sponsoring. 

 
Uitgaven 

- Zwemwater 
De huur van zwemwater is veruit de grootste kostenpost en de huurprijzen zijn ook in 2022 
gestegen. Het optimaal bezetten van zwemwater had een prioriteit en is goed ingevuld. Deze 
prioriteit blijft onveranderd hoog.  

- Clubhuis 
Zoals al aangegeven behoeft het clubhuis een facelift. In de begroting is hiervoor een bedrag van 
€ 10.000 opgenomen dat ten laste zal komen van de voorziening op de balans.  
 

d. II Contributievoorstel 2022-2023 
 
ABC      €   38,50 (maandbedrag)  

Zwemvaardigheid    €   34,00 (maandbedrag)  

 

Volwassenzwemmen avond   € 131,75 (half jaar bedrag)  

Volwassenzwemmen ochtend   €   73,50 (half jaar bedrag)  

 

Wedstrijdzwemmen      (half jaar bedrag)  

Aantal trainingen          weinig wedstr. gemiddeld veel 

2   € 134,50 € 151,00 € 167,00   

3   € 193,50 € 209,50 € 225,50 

4   € 252,50 € 268,00 € 284,00 

5   € 310,50 € 326,50 € 342,00 

 

 De contributiebedragen zijn exclusief startvergunning voor wedstrijdzwemmen 
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5. Missie & Visie 
 

Wie zijn wij? 
De Columbiaan is een zwemvereniging uit Voorhout, gemeente Teylingen. De Columbiaan is 
opgericht in 1969 en heeft derhalve in 2019 haar 50-jarig jubileum gevierd. De Columbiaan bestaat 
uit circa 400 leden; een stabiel aantal voor de afgelopen decennia. De Columbiaan biedt zwemmen 
voor jong en oud en van leszwemmen tot (persoonlijke) ambities bij het wedstrijdzwemmen en van 
plezier in het water tot een leven lang zwemmen.   
De activiteiten van De Columbiaan worden gedragen door een grote groep van circa 75 vrijwilligers. 
Zij zorgen ervoor dat onder andere meer dan 100 zwemdiploma’s per jaar worden uitgereikt, 
nationale kampioenschappen bij de jongste wedstrijdzwemmers zijn gewonnen, op hoog niveau 
wordt gesport tot de Olympische Spelen aan toe en een hechte groep volwassenen haar banen trekt. 
De Columbiaan is een vereniging van enthousiaste zwemmers en vrijwilligers die samen hun 
persoonlijke doelen willen bereiken. 
 

Vrijwilligers 
De Columbiaan bestaat dankzij haar vrijwilligers en enthousiaste zwemmers. Zij geven samen de 
vereniging vorm. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in wat we kunnen aanbieden: 
afhankelijk van de inzet, ambitie, reikwijdte en visie van de vrijwilliger, zijn wij in staat om de 
missie van De Columbiaan na te streven. Zodat wij de enthousiaste zwemmer – waar de 
vereniging en de vrijwilliger het allemaal voor doet – het zwemmen volgens Columbiaan-
standaarden kunnen bieden. 

 

Missie 
De missie van De Columbiaan is om gezond, veilig, met plezier en met ambities zwemmen voor 
eenieder in gemeente Teylingen en omgeving toegankelijk te maken. De Columbiaan en haar 
vrijwilligers voelen ook de maatschappelijke betrokkenheid om zwemveiligheid en -plezier te 
promoten in de gemeente.  
En dus richten we ons op een breed scala aan doelgroepen. Waar voor jonge kinderen bij het 
behalen van het ABC-diploma veiligheid en plezier een grote rol spelen, komt bij het 
wedstrijdzwemmen ook de ambitie op team- en op individueel niveau om de hoek kijken. Bij 
‘zwemmen voor vrouwen, door vrouwen’ vooral om het creëren van een veilige omgeving om in te 
sporten, terwijl de groep 55+-ers zwemt voor het sociale aspect en de goede gezondheid. 
De Columbiaan maakt zwemmen op een kwalitatief hoog niveau mogelijk door verantwoorde en 
plezier bevorderende zwemlessen te geven, te trainen voor wedstrijdzwemmen op nationaal niveau 
en volwassenen zwemmend in goede conditie te houden. 
 

Visie 
De visie op de verdere toekomst van De Columbiaan, bouwt voort op de missie. We willen als 
vereniging (de doelen van) onze zwemtakken behouden en consolideren op de ingeslagen weg. In de 
dynamiek van een samenleving waar mensen vaker individueel taken uit oefenen en minder vaak 
nauw betrokken zijn bij het verenigingsleven (als deelnemer en als vrijwilliger), is behouden wat De 
Columbiaan in de afgelopen jaren heeft bereikt een doel op zich. 
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Missie & Visie bij de zwemtakken 

Leszwemmen 
Veiligheid en plezier staan voorop. Je veilig voelen in het water heeft alles te maken met plezier 
kunnen ervaren in het water. Het ABC-diploma is een totaalpakket. Waar de kinderen bij het A-
diploma de eerste zwemslagen leren, worden ze bij het B- en C-diploma pas echt watervrij. Ons 
doel is dan ook om ieder kind tot en met het C-diploma (en verder!) het zwemmen te leren. 

Zwemvaardigheid 
Plezier, gezondheid en het sociale vlak zijn van belang bij Zwemvaardigheid. Kinderen zwemmen 
door na het C-diploma omdat ze het leuk vinden om te doen. De lesgevers begeleiden in dit 
plezier met elkaar. 

Wedstrijdzwemmen 
Bij wedstrijdzwemmen gelden ook alle aspecten van onze visie, en staan plezier en ambitie 
voorop. Ambities op individueel niveau, met voor de één het behalen van persoonlijk records en 
voor de ander het behalen van NK of zelfs EK. Maar ook ambities op teamniveau, bij de 
nationale zwemcompetities. Ambities worden bereikt met trainingen, opgeleide trainers en 
enthousiaste zwemmers. Door deze factoren, kan eenieder zijn eigen doelen nastreven. 

Volwassenzwemmen 

ABC 
Ook volwassenen kunnen als doel hebben om te leren zwemmen. Na nooit te hebben leren 
zwemmen, of na een traumatische ervaring, kan bij De Columbiaan in een veilige omgeving aan 
het leren zwemmen worden gewerkt. 

Recreatief 
Blijven bewegen is van groot belang. Dit in gezelschap doen, terwijl je één van de gezondste 
sporten uitoefent, is een pre.  

Langebaan 
Volwassenen of ex-wedstrijdzwemmers met gezonde ambitie trainen in groepsverband om hun 
eigen doelen te bereiken. 

55+ 
Zwemmen is een individuele, maar sociale sport. Voor de doelgroep ‘ouderen’ draagt De 
Columbiaan graag haar steentje bij om sociale cohesie te bevorderen en fit te blijven. 
Voor vrouwen, door vrouwen 
Het creëren van een veilige en beschermde omgeving is voor sommige doelgroepen extra van 
belang. 

 
Met dit aanbod dragen wij als zwemvereniging ons steentje bij aan de maatschappij. En dat alles met 
behulp van vele vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij uitstek degenen die hun passie voor zwemmen en 
voor de vereniging over kunnen brengen op de zwemmers. Zodat eenieder bij De Columbiaan 
terecht kan met zijn of haar gezonde, sociale of ambitieuze doel. 
 
 


